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1 Aine/ valmistise ning äriühingu/ettevõtja kindlakstegemine

ü Toote andmed
ü Kaubanduslik nimetus: FINK – Lactic Dip grün
ü Artiklinumber: 18202
ü Aine/ valmissegu kasutamine: Udara hooldus
ü Tootja /Tarnija:
FINKTEC GmbH
Gewerbepark 16
D-59069 Hamm
Tel: 0049-2385-73-0
ü Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:
Teaduslike Uuringute ja Arendusosakond (Abteilung Forschung und Entwicklung)
E-mail: Bernd.Greive@finktec.com
ü Hädaabi tel nr:  0049-2385-73135 / 0049-2305-23585

2 Andmed ohtlikkuse kohta

ü Ohu kirjeldus: Pole kohaldatav.
ü Informatsioon teatud toodete kohta, mis on ohtlikud inimesele ja keskkonnale:
Toode ei pea olema varustatud märgisega, mis vastab EL-i üldises valmististele ettenähtud klassifitseerimisjuhiste
viimases kehtivas versioonis äratoodud arvutusmeetodile.
ü Klassifitseerimine: Vastab EL-i loetelude viimastele väljaannetele, millele lisanduvad tootja omapoolsed juhendid.

3 Koostis/ Teave koostisainete kohta

ü Kemikaali omadused
ü Kirjeldus: Allpool toodud ainete segud koos ohutute lisaainetega.

ü Ohtlikud koostisained: puuduvad
CAS nr: 79-33-4
EINECS nr: 201-196-2

I (+)-piimhape  Xi; R 36/38 2.5-10%

ü Lisainformatsioon: Sõnastatud riskilausete (R-lausete) loetelu leiate ptk 16.

4 Esmaabimeetmed

ü Üldinfo: Erimeetmed pole nõutud.
ü Nahale sattumisel: Üldiselt toode ei ärrita nahka.
ü Silma sattumisel: Peske silma voolava vee all, hoides silma lahti. Kui sümptomid ei kao, võtke ühendust arstiga.
ü Allaneelamisel: Loputage suud ja jooge palju vett. Ärge kutsuge esile oksendamist; võtke otsekohe ühendust arstiga.

5 Tuletõrjemeetmed

ü Sobivad kustutusained: Süsihappegaas (CO2), kustutuspulber või pihustatud vesi. Suuremate tulekollete puhul
pihustatud vesi või alkoholikindel vaht.
ü Kaitsevarustus: Erimeetmeid ei kohaldata.
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6 Tarvitusele võetavad meetmed toote juhuslikul sattumisel keskkonda

ü Personaalsed ettevaatusabinõud: Ei kohaldata.
ü Keskkonnaalased ettevaatusabinõud: Vältige toote sattumist äravoolutorustikku/ pinnasesse või põhjavette.
ü Puhastusmeetmed / Kokkukogumine: Kasutage absorbeeruvat vedelikke siduvat materjali (liiv, diatomiit
(infusoormuld), hapet siduv aine, universaalne sideaine, saepuru).
ü Lisainfo: Ohtlikke aineid ei vabane.

7 Käitlemine ja hoiustamine

ü Käitlemine:
ü Ohutu käitlemine: Avage anum  ning olge sellega ümberkäimisel ettevaatlik.
ü Tuleohutus (tulekahju ja plahvatuse korral): Erinõuded puuduvad.

ü Hoiustamine:
ü Hoiustamiskohtadele ja anumatele esitatavad nõuded: Erinõuded puuduvad.
ü Teave ühistele hoiustamiskohtadele esitatavate nõuete kohta: Pole nõutud.
ü Lisainfo hoiustamistingimuste kohta: Hoida anumat tihedalt suletuna. Mitte hoida kuumas ega otsese
päikesevalguse käes. Kaitsta külma eest..

8 Kokkupuute vältimine/ isikukaitsevahendid

ü Lisainfo tehniliste parameetrite kohta: Täiendav info puudub, vt punkti 7.
ü Töökeskkonna ohtlike ainete tunnustatud piirnormid: Toode ei sisalda asjakohaseid ohtlikke aineid, mille piirnorme
tuleks töökeskkonnas jälgida.
ü Lisainfo: Aluseks on võetud valmistamisel kehtinud loetelud.

ü Isikukaitsevahendid:
ü Üldised ohutus- ja hügieenimeetmed: Kemikaalidega ümberkäimisel tuleb kinni pidada üldistest ennetavatest
meetmetest.
ü Hingamisteede kaitsmine: Pole nõutud.
ü Käte kaitsmine: Pole nõutud.
ü Kinnaste materjal ebaoluline
ü Kinda materjali läbikulumisaeg: ebaoluline
ü Silmade kaitsmine: Kaitseprille on soovitatav kasutada taastäitmise ajal.
ü Keha kaitsmine: Kaitsev tööriietus.
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9 Füüsikalised ja keemilised omadused

ü Üldine info
Füüsikaline olek:
Värvus:
Lõhn:

Viskoosne
Roheline
Nõrk, iseloomulik

ü Oleku muutus
Sulamistemperatuur/ Sulamistemperatuuri vahemik:
Keemistemperatuur/ Keemistemperatuuri vahemik:

Määratlemata
100ºC

ü Leekpunkt: Ei kohaldata.
ü Isesüttivus: Toode ei ole isesüttiv.
ü Plahvatavus: Toode ei ole plahvatusohtlik.
ü Suhteline tihedus 20ºC juures: 1.04 g/cm³
ü Lahustuvus/ Segunemisvõime veega: Täielikult segunev.
ü pH-tase 20ºC juures: 3.5
ü Lahuse koostis:
Orgaanilised lahused: 0.0%

10 Püsivus ja reaktsioonivõime

ü Termiline lagunemine/ tingimused, mida tuleb vältida: Lagunemist ei toimu, kui kasutatakse vastavalt
spetsifikatsioonile
ü Ohtlikud reaktsioonid: Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
ü Ohtlikud lagunemissaadused: Ei ole teada ohtlikke lagunemissaadusi.

11 Toksikoloogiline teave

ü Akuutne toksilisus:
ü Esmased ärritusilmingud:
ü Nahal: Ärritav toime puudub.
ü Silmades: Ärritav toime puudub.
ü Ülitundlikkus: Ei ole teada ülitundlikkuse tekkimist.
ü Lisa toksikoloogiline teave: Toode ei liigitu ainete hulka, mis peaks vastama EL-i üldises valmististele ettenähtud
klassifitseerimisjuhiste viimases kehtivas versioonis äratoodud arvutusmeetodile. Kui toodet kasutatakse vastavalt
etteantud juhistele, ei kaasne sellega meie kogemuste ja olemasoleva info põhjal ohtlikke tagajärgi.

12 Keskkonnaalane teave

ü Üldised märkused: Vältige lahjendamata ja suures koguses toote sattumist põhjavette, vooluveekogusse või
kanalisatsiooni.
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13 Kõrvaldamisjuhised

ü Toode:
ü Soovitused: Väiksemates kogustes võib toodet ära visata ka majapidamisprügiga.
ü Euroopa jäätmete kataloog:
070608 Muud põhjasette ja reaktsioonijäägid.
ü Puhastamata pakend:
ü Soovitus: Kõrvaldamine tuleb läbi viia vastavalt ametlikele regulatsioonidele.

14 Veonõuded

üMaismaa transport ADR/RID (piiriületus)
ü ADR/RID klass: -
üMeretransport IMDG:
ü IMDG klass: -
üMerereostusaine: ei
ü Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:
ü ICAO/ IATA klass: -

15 Reguleerivad õigusaktid

üMärgistus vastavalt EÜ juhistele:
Kemikaaliga ümberkäimisel järgige üldisi ohutusjuhiseid.
Toode ei liigitu ainete hulka, mis  on klassifitseeritud ja markeeritud vastavalt EÜ direktiividele / Ohtlike Ainete
määrusele (Saksa GefStoffV).
ü Teatud preparaatide spetsiaalne märgistus:
Spetsialistil on võimalik ohutuskaarti tellida.

16 Muu teave

Antud info põhineb meie olemasolevatel teadmistele. See ei anna garantiid teatud konkreetse toote toimimisele ega seo
tootjat õiguslikult kehtiva lepinguga.

ü Olulised R-laused
36/38 Ärritab silmi ja nahka.
ü Ohutuskaardi (MSDS) väljastaja: Teaduslike Uuringute ja Arendusosakond (Abteilung Forschung und Entwicklung)
ü Kontakt:
Härra Dr Fink
Tel: 0049-2385-73135


